Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
participa (Básico ou Secundário). O projeto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de
texto: exposição de motivos – 3300 carateres (incluindo espaços); cada medida – 850 carateres (incluindo
espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.

Identificação da Escola: EB2,3/S Mestre Martins Correia - Golegã
Círculo: Santarém
Sessão: Secundário

Projeto de Recomendação:

Exposição de motivos: (considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas)

Adotar os seguintes processos para os jovens ficarem com mais possibilidades para encontrar
uma carreira profissional, através da maior mobilidade profissional. Curriculum vitae no
europass. Rede EURES, Serviço Europeu de Emprego e as oportunidades profissionais
atualmente existentes na União Europeia, para orientar, aconselhar, informar e apoiar sobre
as oportunidades de emprego, bem como sobre as condições de vida e de trabalho no Espaço
Económico Europeu e receber apoio sobre as possíveis entidades empregadoras que queiram
recrutar jovens trabalhadores oriundos de outros países. Rede Euroguidance, com a aposta na
educação/formação dos jovens. Portal Ploteus, dando informações sobre oportunidades de
aprendizagem e formação, sistemas informativos e formativos, programas de intercâmbio e
bolsas e informação sobre como viajar para um país europeu. Iniciativas como a “Juventude
em Movimento”, que promove a mobilidade entre os jovens, com a estratégia “Investir e
Mobilizar”. Projeto Europa 2020, para reduzir o abandono escolar precoce e aumentar os
níveis de conclusão do ensino superior.
Assegurar o acesso a informações sobre o mercado de trabalho. Tomar como base a
promoção da qualidade das aprendizagens e dos estágios, assim como das competências
empresariais. A Comissão Europeia deve instar os estados-membros a proteger as pessoas
vulneráveis mediante a sua ação de proteção social, bem como promover as estratégias de
inclusão e acesso a serviços que assegurem a sua integração no mercado de trabalho e na
sociedade. Através das «Oportunidades para a Juventude», mobilizar recursos e envidar
esforços no sentido de reduzir o desemprego dos jovens e aumentar a sua empregabilidade.
Exortar os estados-membros a fazer uma melhor utilização do Fundo Social Europeu para
apoiar os jovens, por as suas taxas de desemprego dos jovens estarem acima da média.
Promover o empreendedorismo na UE, prosseguindo dois grandes objetivos: o de criar mais
oportunidades para todos os jovens em pé de igualdade, tanto na educação como no
mercado de trabalho; e o de fomentar a cidadania ativa, a inclusão social e a solidariedade de
todos os jovens.
Estabelecer na União Europeia uma educação digna, reduzir o abandono escolar precoce e
aumentar os níveis de conclusão do ensino superior, bem como a redução do risco de pobreza
e o aumento da proporção das pessoas com emprego, fomentando nos Estados-membros o
apoio ao emprego dos jovens. Promover a qualidade nas aprendizagens e nos estágios, assim
como nas competências empresariais, apelando à introdução de reformas na legislação do
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trabalho e nos sistemas de ensino e de formação. Mobilizar os recursos, fazendo-os incidir na
redução do desemprego dos jovens e do aumento na sua empregabilidade. Facilitar a livre
circulação na UE (voluntariado, estudos ou trabalho, etc.). Promover a cidadania e a
solidariedade de todos os jovens; dar mais apoios na educação e na formação, na inclusão
social, na saúde e bem-estar, na cultura e criatividade; bem como facilitar e melhorar o acesso
dos jovens ao mercado de trabalho permitindo que adquiram experiências profissionais.

Medidas propostas: (redigir com clareza e objetividade, sem alíneas)

1. Promover a mobilidade profissional dos jovens a nível da União Europeia.

2. Concretizar uma adequação dos currículos académicos às ofertas profissionais das regiões e
promover o empreendedorismo.

3. Realizar um maior investimento na criação e desenvolvimento de pequenas e médias
empresas, bem como na formação profissional dos jovens.

